Os Sonhos apodrecem…
É verdade…
Os sonhos também apodrecem!
04.09.2012
Numa tarde tórrida, em Madrid,
sozinho, ouvindo o repuxo da fonte
no Roseiral do Retiro

NADA VOLTA AO QUE JÁ ERA

DOMINAR

Se tudo está sujeito a mudança
por que perpetuar-me após esta Vida ?

Tudo está sujeito a mudança
Os bons momentos passam e a seguir vêm os maus
Os maus passam e a seguir vêm os bons
Nada é constante

Naturalmente que não.
Nada volta ao que já era.

O ciclo do dia e da noite
da luz e da ausência de luz
a que chamamos escuridão
O ciclo do amor e do ódio
do conforto e do mal estar
repetem-se, incessantes

E muito menos os seres vivos,
em constante mutação
desde que nascem
até que morrem.
9. 7.2014
Hac Sá, Coloane, Macau
PS.
É verdade.
Por isso só temos de apreciar cada momento,
porque o momento a seguir pode não vir,
o dia de amanhã pode não chegar
e o futuro pode não vir a ser porvir.

A questão é:
O corpo de que somos feitos,
ele próprio tem uma vida, uma duração
e o que se passa dentro do nosso corpo
é uma luta constante, uma luta pela sobrevivência
As células nascem e morrem em ciclos muito curtos
Afinal, o que é a vida?
Para quê? É a vida?
Ouço esta música e digo a mim mesmo que é agradável;
A vida é a vontade do prazer
A vida é a vontade da alegria
A vida é a vontade do que é bom
A vida não é a vontade do que é mau
Mas o que é mau também existe
E os seres vivos também têm em si ímpetos
que os levam a cometer actos,
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E esses actos alguns são construtivos,
outros são destrutivos,
alguns são bons, alguns são maus
Apesar de tudo
a tendência de integração dos actos
de todos os que convivem no momento presente
não é a destruição,
não é a tentativa de destruir
e parar todo este processo, todo este ciclo.
Na verdade há maioritariamente uma harmonia,
um equilíbrio que permite que o processo
de desenvolvimento
e de manutenção
e de sobrevivência
e de propagação
deste ser a que chamamos vida
se repita incessantemente com harmonia.
No entanto sabemos que na história da vida
a única espécie que foi capaz de destruir a própria matéria,
a única verdadeiramente civilizada,
é a espécie humana.

É curioso porque em muitas situações da vida
assistimos justamente a este eterno conflito
em que é a própria Ciência que nos traz o que de bom temos
e também o que de mau temos.
E sabemos que a Ciência ajuda a melhorar e também ajuda a destruir
Tudo depende da nossa própria vontade.
Portanto se queremos que não haja sequer a possibilidade
De nos autodestruirmos
a única solução possível
será através do autodomínio da própria vontade.
Costumamos dizer que querer é poder
E dizêmo-lo sempre no bom sentido
Mas sabemos que querer também é poder no mau sentido
Então, para dominarmos as vontades,
Será que temos de dominar os quereres
dos seres humanos ?
11.07.2014
Hac Sá, Coloane, Macau

É curioso se imaginarmos
que no Universo há biliões de planetas com vida
e poderemos questionar-nos
se nesses planetas também sucede o mesmo?
Esta tendência da inteligência para dominar e destruir...
Voltamos àquela história da Bíblia dos Judeus
De que houve um Criador
E a cena da serpente-demónio.
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OS CORPOS VIVOS
ALIMENTAM-SE DE VIDA
Não somos espíritos
Somos corpos
Os corpos são feitos de matéria
Os corpos, corpos vivos
Alimentam-se de vida
Para nos alimentarmos de vida
Temos que a ir buscar à terra
Para a irmos buscar à terra
A terra tem de ser nossa
Tem de nos pertencer
É um falácia é uma mentira
Todas essas religiões que apregoam
a divisão equitativa de tudo
Essa divisão equitativa de tudo
só se pode aplicar no mundo espiritual
Nunca no mundo corpóreo
Por isso aquilo a que assistimos neste mundo,
a luta pela posse, a luta pela propriedade,
A luta pela riqueza, a luta,
essa é a própria lei da vida
e não vale a pena sonhar em alterá-la
porque ao sonhar
já não estamos no mundo das leis da Física,
mas no dos espíritos
e esse, aqui, não existe,
talvez exista noutra dimensão.
11.07.2014
Hac Sá, Coloane, Macau

EFLÚVIOS DOURADOS
eflúvios
dourados
cristalinos
murmúrios
suplicados
veludos
despidos
purpúreos
ensanguentados
cirros
ígneos
rosados
dúbios
descarnados
corpos
nus
abraçados
mutilados
nuvens
montanhas
rios
intrépidos
abismados
voos
elípticos
profundos
libertados
19.07.2014
Hac Sá, Coloane, Macau,
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ESQUECER

TALVEZ

Esquecer								

Sonhar

TALVEZ							
SABE?

QUEM

Abater								

Sorrir

VIVAS							
MORRAS
TARDE

E

7.8.2014
Tromso, Noruega,

7.8.2014
Tromso, Noruega
PS. Demais...
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SIM DIZ-ME QUE

SOMOS TODOS PARTE DO MESMO
CORPO UNIVERSAL

Sim

diz-me

que

É tudo

mentira

mesmo

o rio

a montanha

o sol

o apego

a sensação

o amor

queiramos

o útero

quente

donde

não

somos
todos
do
mesmo

ou
e este facto dá-nos o poder de destruirmos o corpo universal
ou de o amarmos e preservarmos
e defendermos
de nós próprios,

pequeno peixe doirado

o seu maior inimigo,

prateado

ou o seu maior amigo

o tempo é ilusório
até a dor é a nossa dor à nossa escala

depois o que somos nós ?
uma poeira cósmica sem qualquer sentido evolutivo
da qual nasceu a luz e a vida

num dia qualquer dum mundo qualquer dum sol qualquer
à nossa escala
7.8.2014
Tromso, Noruega

corpo
universal

nasceste

tudo é medido à nossa própria escala

parte

7.8.2014
Tromso, Noruega
PS. Contudo a beleza trazida pelos sentidos é real e transcendente.
Mesmo que soubesse o segredo da criação, não trocaria por nada a minha vida,
esta minha vontade de viver e de usufruir da natureza e da existência.
Não aceito o dogma de um Criador. Não houve criação. Os números provam-no, a
haver Criador, teria também de ser criado, numa sucessão sem fim.
Afinal a matéria é o preto e o branco. É o infinito e o finito. É o ser.
O não ser não existe. E no Universo a Vida nasceu da conjugação de factores evolutivos.
O Nada necessita do Ser para ser Nada. O Ser necessita do Nada para ser Ser.
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Ambos são parte do Todo. E o Todo é uma serpente emplumada, uma cadeia
hiperbólica helicoidal sem princípio nem fim.
E no meio estou eu, consciência viva.
E um dia no meio estará o Eu, consciência cibernética.

7.8.2014
Tromso, Noruega
http://www.xamanismo.com/lenda/serpente-emplumada/

FLOR AZUL DA MONTANHA
Flor azul da montanha
Gotas de água te purificam a pele
Raios de luz te lavam a alma
Brisa fresca te embala
Virada para o céu
Olhando o sol
Desde a aurora
Até ao seu poente
De noite descansas
Sonhando com a madrugada
Com a abelha que te beijará
E te fecundará.
Flor azul
Sino azul
Bom dia, dizes, com o vento
Às tuas companheiras
Boa noite lhes segredas
Ao langor da lua.
E és feliz
Feliz
Feliz
Feliz
Feliz como o vento
E o sol
E a lua
E o prado
E a montanha inteira rejubila com a tua felicidade.
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E lá em baixo no vale junto ao mar
Enxames de homens e mulheres trabalham para viver
No dia seguinte
Para fugirem à miséria e à fome.
Florzinha és bela
E dás-me a tua beleza
Que me entra pelos olhos
E dás-me o teu aroma
Que me entra pelas narinas
E fazes-me chorar
Porque estou acorrentado por grilhões impossíveis de quebrar
Na cidade junto à foz do rio junto ao mar onde as gaivotas airosas no
ar, voam, voam e me estonteiam de êxtase e luz, e me gritam que sou
prisioneiro de mim mesmo...

PENSAMENTOS
Nada existe sem o seu oposto.
10.08.2014
Tromso, Noruega

Mahler
Lao Tse
Buda
Que imensas mentes
10.08.2014
Tromso, Noruega
PS. Jesus copiou Buda

08.08.2014
Tromso, Noruega

ouvindo a 3ª sinfonia de Mahler
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O QUE HÁ É A NATUREZA

O QUE EXISTE PARA MIM

Não há Deuses, mesmo havendo, ou não, Criadores.
Havendo Criadores, os Criadores não criaram a sua obra para serem
divinizados.
Não teriam tal soberba.
Nem para julgar simples animais, bestas, com instinto de sobrevivência,
tal qual e como são todos os seres vivos desde o mar, ao ar e à terra,
incluindo naturalmente a espécie mais destruidora do ambiente de toda
a história do mundo: o Homem.

Perdoa-me, Senhor Deus, por te dizer que não existes para
mim, mesmo existindo. Não te reconheço. O que existe para mim é o
momento que passa, é o ribeiro que corre, é a nuvem que passa no céu
azul, é o sol que passa, são as estrelas na noite, e o mar cintilante, é o
presente que já foi, e o presente que já vem.
O futuro não existe, o passado não existe. Eu existo agora, não
no passado, nem no futuro.
E um dia morrerei. Um dia me extinguirei como a chama da vela
se extingue quando passa uma brisa mais forte, ou quando se consumiu
por si própria.
Poderei um dia descobrir mais instrumentos, mais segredos
escondidos da natureza, mais tudo e mais nada, e poderei até um dia
recriar-me num corpo diferente do meu, cibernético, meio-máquina,
ou todo máquina, biológico ou de material inerte, que nada mudará o
que sou agora no presente. E o presente é o que conta.
Do nascer ao morrer é uma sucessão interminável de momentos
infinitos.
O sofrimento, o prazer, a dor, a felicidade, são inerentes ao meu
estar vivo. Mas quando morrer, acabou-se. Não há repouso eterno
nem sempiterno, não há ressurreição, não há mim depois da morte.
Esta é uma lei da vida: nascer, viver e morrer. Surgi ser vivo por uma
agregação extraordinária da matéria desorganizada, e deixarei de ser
vivo por uma desagregação ordinária da matéria organizada.
Por isso aproveitai, meus irmãos e irmãs da minha espécie: vivei
como vivem as aves do céu, e os animais em terra, e os peixes no mar, e
as plantas, e os insectos, e todos os 90 milhões de espécies conhecidas
na Terra, e os triliões de triliões de seres vivos na Terra, que como nós
têm a sua própria identidade à sua escala. E deixai-vos de sonhos e
ilusões de vida eterna, e deixai de adiar para amanhã o que podeis fazer
hoje, e uni-vos e somai os vossos esforços, e uni as vossas mentes,
e entrelaçai os vossos corpos, para uma vida mais pura e mais feliz
para todos os membros da família Vida. Porque todas as espécies em

O que há é a Natureza: e a Natureza deve ser amada, e pode ser
divinizada, pois é ela quem nos alimenta, foi ela quem nos criou.
Ela não tem inteligência, mas tem leis.
E toda a matéria, e toda a alma viva está subjugada ao seu poder, e às
suas regras.
E os seres inteligentes podem interpretar as leis e instrumentalizá-las
para irem mais além. Mas nunca para regredirem.
Terá o Universo resultado de uma explosão nuclear resultante de um
acto de guerra entre dois contendores?
19.08.2014
Charneca de Caparica
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conjunto fazem parte da família Vida. Por isso, devemos amar o outro,
não só humano mas também as outras espécies, porque todos somos
parte do Corpo Vida no nosso planeta, no nosso sistema solar, na nossa
galáxia, no nosso Universo, no Ser desta dimensão a que pertencemos.
Somos um êxtase da matéria inorgânica: ela pode existir sem
nós, mas nós não podemos existir sem ela. Somos por isso uma fase
superior de organização da matéria. E nós animais também vivemos
em fases diferentes de organização. Mas todos nós temos o instinto da
sobrevivência.
Nós humanos temos algo mais, a inteligência, a capacidade
de armazenar conhecimento e de o processar e realizar através de
tecnologia. Esta inteligência leva-nos a novos caminhos na senda
da existência, leva-nos a descobrir mais segredos na Natureza, e a
aplicá-los. Leva-nos a transcender o Real, e a conceber o Irreal. O
que é o Irreal? O surreal? O imaginário? O impossível? Tudo o que
imaginamos, concebemos, pensamos torna-se real na nossa mente.
Será o Universo um sonho na mente de um ser doutra dimensão? Seja
o que for, sejamos felizes, com o nascer da aurora, e com o pôr-dosol. Sejamos plenos de vida e de êxtase dos sentidos. Respeitemos o
próximo e a nós mesmos. Meditemos e contemplemos o nirvana. Mas
não nos anulemos.
Sejamos felizes, façamos dos nossos sonhos a nossa vida, e
aprendamos a ser felizes somente com o nosso corpo e o corpo da Vida
de que fazemos parte, em harmonia com o Tao.
Sejamos realistas e objectivos, e assumamos que tal como a
água do ribeiro que passou, também assim é a gota de Vida que somos,
arrastada no ribeiro da matéria no seu percurso evolutivo até ao fim
dos tempos, até que a matéria esfrie totalmente e se dirija para outro
universo pelo buraco negro que a libertará para novo ciclo universal.

SIM, REBENTA, EXPLODE!
Sim, rebenta, explode
Mata, esfola
Dorme
Cospe
Assassina
Mutila
Faz tudo o que quiseres
Beija
Ama
Destrói
Compõe
Embeleza
Recria
Chora e ri
Ama e odeia
Sê capaz de seres tu próprio
Besta
Animal mesquinho e grandioso
21.08.2014, 00.47 horas
Charneca de Caparica

ouvindo a Sinfonia No. 6 de Mahler, meio do 1º andamento

20.08.2014
Charneca de Caparica

Ouvindo Mahler, Ruckert Lieder 1, 2, 3.
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E no entanto o sol nasce todos os dias
para nos iluminar o caminho,
porque a terra toda aspira à sua luz quando acorda
e à escuridão quando quer descansar ao luar
e a todo o momento podemos observar o que de belo há nesse percurso,
e vivê-lo em harmonia com o caminho que nos rodeia e o Sol
mas preocupamo-nos constantemente em tirar a pedra do sapato,
e a fagulha do olho, e o que temos de fazer hoje e amanhã e depois
e os desejos e as ambições e as vontades e os sacrifícios
e dizemos que um dia o faremos
quando finalmente nos livrarmos dessas correntes que nos amarram
e assim passa a nossa vida até que um dia,
sabemos que chegou a hora,
o momento
de exalarmos o último suspiro
e só então diremos a nós próprios
que, afinal, estavamos enganados
e que gastámos todo o nosso tempo
às voltas com as obrigações e os desejos
à procura do tempo do tempo do tempo
do tempo do tempo do tempo de ser feliz.
E o tempo passou
e então teremos pena de novo de nós próprios
e dos outros
por não termos podido fazer o que queríamos
por não termos sido felizes

própria herança genética
Por todos os arquétipos e todos os símbolos e mitos e verbos que
inundam o inconsciente da nossa mente
Se somos prisioneiros de nós próprios
Não o somos porque queremos
Somo-lo porque a nossa própria natureza nos conduz e aprisiona!
Libertemo-nos da nossa natureza física e mental,
Libertemo-nos de nós próprios e dos outros
Libertemo-nos da Natureza...
É uma contradição mas é verdade
Só poderemos ser felizes em harmonia com a Natureza
Mas não podemos ser livres da nossa própria Natureza
E a razão é simples: somos feitos de carne, de códigos, de fórmulas, de
processos biofísicos evolutivos,
Não somos espírito nem alma,
Somos corpo que comanda a mente,
E mente que comanda o corpo...

E essa cegueira é atávica, é mais que atávica, é uma cegueira imposta
Pela própria natureza do homem, pela sua própria carne, pela sua

E no meio disto tudo quero ser aquele turvelinho da nascente de água
da montanha
Quero ser menino
Ser ave
Ser peixe
Ser animal
Ser fera
Ser bicho
Ser tudo e ser nada
Tudo menos ser homem
Mente humana consciente
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O segredo da vida e da felicidade está à vista
Mas não o vemos
Porque temos uma cegueira mental que nos conduz

A consciência é o maior fardo do homem
A consciência resultante da evolução da inteligência
E a inteligência é a maior aberração da natureza
Por que raio haveria uma espécie primata de desenvolver
Uma capacidade inata de compreender e de manipular a matéria
E a natureza que a rodeia? Para de seguida a destruir
Destruir destruir destruir destruir destruir destruir...
Por moto próprio?
Por um erro genético?
O nosso ADN é similar ao ADN das outras espécies,
Pertencemos à mesma família Vida no planeta Terra...
Somos solidários...
Por que não desenvolveu essa espécia primata
Essa capacidade inata de compreender e de manipular a matéria
E a natureza que a rodeia, para de seguida ser feliz
Feliz feliz feliz feliz feliz feliz feliz feliz feliz feliz feliz feliz
Só pelo facto de saber ter consciência dessa compreensão?
Sonhamos que o podemos fazer
Mas não o fazemos
E desculpamo-nos diariamente
dizendo-nos que
Todos nós fazemos o que podemos.
Dedicado a Maria Pinto
Senhora dos problemas complicados da lógica e da matemática,
que gosta do Principezinho porque ele não deixa complicar o que é
simples...
15.01.2015
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